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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 113 - 133 
 

§ 113 Redovisning kommunens samtliga fonder  
§ 114 Delgivningsärende     
§ 115 Kurser och konferenser     
§ 116 Förvärv av Skytteholmen   
§ 117 Redovisning avtal konsumentrådgivning  
  Redovisning konsumentverksamhet 2011 
§ 118 Ansökan om bidrag till samlingslokaler  
§ 119 Handlingsprogram för skydd mot olyckor  
§ 120 Utveckla servicen i tätorter med tillväxtpotential  
§ 121 Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång  
§ 122 Medborgarförslag – Speakers Corner   
§ 123 Motion – Nämnders och styrelsens skyldigheter  
§ 124 Revisionsrapport – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 125 Revisionsrapport – Försörjningsstöd 
§ 126 Fyllnads- och övertid 2011 för förvaltningen för ledning och 
 administration 
§ 127 Kommunledningen informerar   
§ 128 Revisionsrapport – Elevers rätt till särskilt stöd  
§ 129 Information från Skolinspektions tillsyn 
§ 130 500 års jubileum för romer 
§ 131 Gullabo affären 
§ 132 Avtal omdisposition av simbadsanläggning, omförhandling 
§ 133 Projekt Vision Bergkvara  
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AU § 113/12   12/KS0078 
Redovisning kommunens samtliga fonder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20 § 102 att bjuda in ekonomichefen för en 
redovisning av kommunens samtliga stiftelser. 
 
Ekonomichefen informerar att avtal är tecknad med SEB sedan 2002 och 
avtalet har förlängts varje år. 
 
Det finns tio stiftelser i SEB och en i Handelsbanken (Stiftelsen Lilian och 
Torsten Antonssons donationsfond). 
 
Stiftelserna är egna juridiska personer som måste redovisas var för sig. 
 
För att kunna avveckla en stiftelse krävs att: 
 
• Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan. 
• Ändamålet har inte kunnat främjas de senaste fem åren. 
• Värdet av tillgångarna understiger 10 prisbasbelopp. 

 
Av de totalt elva stiftelser som Torsås kommun förvaltar är fyra stycken som 
uppfyller kraven 
 
• Per & Emma Isakssons Donationsfond 
• Per & Emma Isakssons Gravvårdsfond 
• Bohlin/Gyllenrams premiefond 
• Socialvårdens samfond. 
 
Vid en avveckling ska stiftelsernas kapital användas till det ändamål som är 
angivet i respektive stadgar. 
 
För de stiftelser som inte uppfyller dessa krav måste permutation begäras hos 
Kammarkollegiet. Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina 
föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisningen av kommunens fonder. 
-----  
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AU § 114/12   12/KS0002 
Delgivningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut,  

2012-04-01, 12/KS0002. 
 

• Protokoll 2012-03-13, § 84, kommunstyrelsen i Mörbylånga gällande 
kommunal samverkan mellan Mörbylånga, Kalmar, Borgholm, Emmaboda, 
Torsås och Nybro kommuner, 12/KS00059. 

 
• Socialstyrelsen, Information om handläggning av överflyttningsärenden, 

12/KS0002.  
 

• Länsstyrelsen i Kalmar län, Tillstånd enligt kulturminnen, installation av 
larm och sprinklersystem i Gullabo kyrka, 12/KS0082. 

 
• Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, 

10/KS0135. 
 

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
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AU § 115/12   12/KS0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Styrgruppsmöte LOV, 2012-04-20, 14.15 – 16.00, sammanträdesrummet 

nya kommunhuset. 
 

• Hela Sverige ska leva, Lokalekonomidagar 2012, 2012-06-18—19, Sala. 
 

• Intresseanmälan, Länsstyrelsen i Kalmar län, Utvecklingsarbete och 
samverkan mellan småkommuner i Kalmar län, inom alkohol, narkotika, 
doping, tobak. 

 
Vattenmyndigheten, GIS och IT till nytta för bättre vattenkvalitet, 2012-
05-29, Kalmar. 

 
• Småland Blekinge South Sweden, EU-utbildning, 2012-05-03, Karlskrona. 

 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ordförande Håkan Algotsson, C, Henrik Nilsson Bokor, S och  
     kommunchefen medverkar i EU-utbildning 2012-05-30 i Karlskrona samt 
 
att i övigt notera redovisade delgivningsärende. 
-----  
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AU § 116/12 
AU § 112/12   12/KS0083 
Förvärv av Skytteholmen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att Ingrid Dahlberg, 
Stockholm en av ägarna till Skytteholmen i Bergkvara efterhör om intresse 
finns att förvärva Skytteholmen. Ett annat alternativ är att kommunen betalar 
en skälig ersättning årligen för att ägarna upplåter marken för allmänna 
aktiviteter.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-20: 
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet 2012-04-03. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har varit i kontakt med Ingrid Dahlberg och 
begärt att få ett pris på fastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
----  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 33  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
AU § 117/12 
KS § 66/12 
KS § 17/12 
AU § 12/12   11/KS0038 
Verksamhetsberättelse 2011 för konsumentverksamheten i 
Torsås, Redovisning av nytt avtal       
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har sedan 2004-05-01 köpt konsumentvägledning i form av 
telefonrådgivning från Nybro kommun. I samband med krav på besparingar 
inom den kommunala verksamheten i Nybro kommun har beslut tagits om att 
avveckla konsumentrådgivning. Detta innebär att Nybro kommun ej kan 
leverera de tjänster som Torsås kommun tidigare köpt. 
 
Verksamhetsberättelse för 2011 föreligger. 
 
Kommunchefen har i uppdrag att finna ny samarbetspartner och har ställt 
frågan till andra kommuner bland annat Ljungby. De samverkar inom 
Konsument Södra Småland och ger råd till invånare i Alvesta, Emmaboda, 
Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Mönsterås, Osby, Tingsryd, Växjö 
och Älmhult. 
 
Initialt meddelade Ljungby att nuvarande volym utgör gränsen för deras 
kapacitet, men har återkommit med ett förslag på samarbete. 
 
Avgiften för Torsås blir 45 253 kronor baserat på antalet kommuninvånare 
2010, som var 6 962 och enhetskostnaden på 6.50 kronor. Avgiften är för ett år 
fram till 2013-03-01. 
 
Avtal för konsumentrådgivning med Ljungby kommun föreligger. 
 
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att notera verksamhetsberättelsen för 2011 gällande konsumentvägledning från 
     Nybro kommun samt 
 
att notera nytt avtal för konsumentrådgivning med Ljungby kommun. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 118/12   12/KS0011 
Bidrag till samlingslokaler 2012  
 

Ärendebeskrivning 
 
Jäv 
 
Eva-Kristina Berg, C meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 

Föreligger följande ansökningar om bidrag till samlingslokaler 2012: 
 
Lokal/förening           Bidrag 2011               Ansökan 2012 
 
Torsås Bygdegårdsförening             125 000:- (70 000:-)          125 000:-   
Torsås Folketshusförening              185 000:- (100 000:-)        185 000:-  
Gullabo Bygdegårdsförening             25 000:-                  
 
Verksamhetsbidrag: 
 
Gullabo Hembygdsförening              4 000:- 
Torsås Hembygdsförening              4 000:-     
Bergkvara Hembygdsgille              4 000:- 
Söderåkra Hembygdsgille              4 000:- 
 
Skruvemåla skolrotesförening     
 
Finansiering konto 301           351 000:-                   
                  (750 000:-)  
Investeringsbidrag 
 
Slätafly SK/IBK 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 129 att när det gäller investerings-
bidrag att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt att hjälp med 
information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till Anders Adelgren på 
telefon 0486-333 82. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Torsås Bygdegårdsförening förskott om 70 000 kronor,  
 
att bevilja Torsås Folketshusförening förskott om 100 000 kronor, 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 118/12 Bidrag till samlingslokaler 2012 
 
att bevilja Gullabo Bygdegårdsförening 25 000 kronor, 
 
att bevilja Gullabo Hembygdsförening, Torsås Hembygdsförening, Bergkvara 
     Hembygdsgille och Söderåkra Hembygdsgille 4 000 kronor vardera,  
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av verksamhet 301 i 2012 års 
     budget, 
 
att till kommunstyrelsen inhämta årsredovisning och verksamhetsberättelse  
     från Gullabo Bygdegårdsförening, Gullabo Hembygdsförening, Torsås  
     Hembygdsförening, Bergkvara Hembygdsgille, Söderåkra Hembygdsgille, 
 
att ansökan om investeringsbidrag från Slätafly SK/IBK:s överlämnas till 
     kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning. 
-----   
Sändlista 
Kultur- och fritidsutskottet 
Kommunstyrelsen 
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AU § 119/12 
KS § 16/12 
AU § 10/12  11/KS0072 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Mandatperioden 
2011-2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Grundsynen när det gäller att hantera olycksrisker är att olyckor ska 
förebyggas. Målet med det förebyggande arbetet är att minska sannolikheten 
för att olyckor överhuvudtaget ska inträffa, eller att inbyggda skyddsåtgärder 
ska minimera skadeverkningarna av olyckan.  
 
Att med förebyggande åtgärder helt förhindra skador till följd av olyckor skulle 
dock påverka vår frihet i alltför stor omfattning och skulle dessutom på grund 
av kostnader inte vara samhällsekonomiskt försvarbart. Samtidigt kommer det 
alltid att inträffa oförutsedda olyckor. Att som kommuninnevånare få veta att 
man vid en inträffad olycka får hjälp med räddningsinsats, har dessutom en 
stor betydelse för den personliga tryggheten.  
 
Olyckorna som inträffar blir mer komplicerade ju mer utvecklat samhället blir. 
Kraven från samhället på en effektiv räddningstjänst har därigenom ökat. För 
att uppnå bästa resultat ska räddningstjänstverksamheten och kommunernas 
olycksförebyggande verksamheter samverka. Erfarenheter från respektive 
verksamhet ska tas tillvara och samordnas. Samverkan med grannkommuner 
och andra samverkande organ ska vara en naturlig del av verksamheten.  

  
Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
tillhörande förordning skall en kommun ha ett handlingsprogram för före-
byggande verksamhet och räddningstjänst. I programmet skall anges målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och 
som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur 
kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. 
 
I Emmaboda och Torsås kommuner har Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda - Torsås uppdraget att utföra kommunal räddningstjänst samt 
förebyggande verksamhet enligt LSO och Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE)  
Förbundsdirektionen har ansvaret för räddningstjänstförbundets verksamhet. 
Direktionen har ett lokalt tillsynsansvar och ska ge löpande direktiv och 
övergripande anvisningar för räddningstjänstförbundets verksamhet. 
Handlingsprogrammet skall antas av direktionen för varje ny mandatperiod. 
Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter och 
kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  
Fortsättning 
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Fortsättning § 119/12 Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 
Mandatperioden 2011-2014 

 

Detta dokument utgör Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås 
handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst enligt LSO.  
 
Dokumentet skall beskriva Räddningstjänstförbundets mål och organisation 
för att förebygga bränder och olyckor som kan innebära räddningstjänst, som 
kan drabba liv och hälsa för de människor som vistas i kommunerna, eller 
egendom eller miljö, samt hur arbetet ordnas och planeras. Organisationen för 
att, efter avslutad räddningsinsats, undersöka olyckan för att klargöra orsaken, 
olycksförloppet och hur insatsen genomförts beskrivs också.  
 
I dokumentet skall anges hur rådgivning och information till allmänheten skall 
ske, vilka risker för olyckor som finns i kommunen och som kan föranleda 
räddningsinsatser samt organisation för rengöring (sotning) av fasta för-
bränningsanordningar.  

 

Räddningstjänstförbundet får under mandatperioden uppdatera handlings-
programmets fakta och statistik. Vid ändringar som berör organisation eller 
mål med verksamheten ska handlingsprogrammet fastställas i förbunds-
direktionen. 
 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta. 
 
att fastställa upprättat Handlingsprogram för skydd mot olyckor, mandat- 
     perioden 2011 – 2014. 
----- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 120/12  12/KS0081 
Utveckla servicen i tätorter med tillväxtpotential – val av tätort 
för deltagande i projekt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar läns landsbygd står inför stora utmaningar. Den minskande befolkning 
i flertalet av Kalmar läns kommuner, liksom länet som helhet, drabbar inte 
minst landsbygden och de mindre och mellanstora tätorterna. En minskad 
befolkning får konsekvenser för kommunernas ekonomi och möjligheterna att 
bo och verka i dessa delar av kommunen försämras eftersom underlaget för 
service och infrastruktur begränsas. För Kalmar län är satsningar på att öka 
befolkningen viktiga och en viktig del i det regionala tillväxtarbetet.  

Tillväxtanalys har i en studie konstaterat att vissa orter lyckas att öka sin 
befolkning trots hemkommunen minskar i befolkning. Det finns alltså 
möjligheter att skapa en attraktiv ort genom olika insatser. Tillväxtanalys visar 
på flera faktorer som gör att en ort kan bibehålla eller öka sin befolkning:  

• god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, 
bankomat och så vidare) 

• bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) 

• närhet till arbetsmarknader 

• attraktivt boende (gärna nära vatten) 

• goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella 
organisationer, eldsjälar med mera). 

Tillsammans kan dessa möjligheter vända befolkningstrenden i mindre tätorter 
men det förutsätter ett samspel emellan dem. Exempelvis är idag en 
fungerande IT-struktur en förutsättning för att driva en lanthandel, eller skola, 
liksom att goda sociala strukturer är en förutsättning för att kunna återöppna 
en lokal drivmedelsstation. 

På ett initiativ från Hela Sverige Ska Leva Länsbygderådet – som representant 
för länets utvecklingsgrupper, byalag och samhällsföreningar – har Region-
förbundet ansökt om projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla hållbara 
servicelösningar som är anpassade efter de behov och möjligheter som finns 
utanför de större tätorterna. Genom projektet görs en stor satsning som 
inbegriper hela länet. Projektet finansieras av Regionförbundet, Länsstyrelsen 
och Tillväxtverket. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 120/12, Utveckla servicen i tätorter med 
tillväxtpotential – val av tätort för deltagande i projekt 

Regionförbundet anlitar två personer på deltid som kommer att agera ”agent” 
mellan byagrupper, kommun, Regionförbund, Länsstyrelse m.fl. aktörer. En 
bred referensgrupp med representanter från Posten, Landstinget, Linné-
universitet, Boverket, Arbetsförmedlingen, Företagarna, kommunerna, 
Länsstyrelsen och Regionförbundet kommer att etableras. 

Regionförbundet vill härmed erbjuda respektive kommun att delta i projektet 
genom att välja ut en lämplig tätort att delta i projektet med samt utse en 
kontaktperson i den kommunala förvaltningen.  

Orten ska inte ha fler än 1000 invånare och det ska finnas ett intresse för 
utveckling samt till viss del uppfylla de kriterier Tillväxtanalys tagit fram. När 
samtliga tätorter valts ut, önskar Regionförbundet teckna en avsiktsförklaring 
mellan samtliga utvecklingsgrupper och kommuner samt Länsstyrelsen för att 
säkerställa engagemang och spridning av resultat och idéer.  

Projektet kommer också att arbeta parallellt med regionförbundets 
bredbandssatsning och det planerade projektet ”Vi ska bli fler”, liksom de 
landsbygdsinsatser som Länsstyrelsen ansvarar för. 
 
En kort redovisning lämnas av kommunchefen. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-04-17 kommer Christer Johansson att 
informera mer om projektet. 
-----  
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AU § 121/12 
KF § 31/12  12/KS0064 
Medborgarförslag – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets 
entré 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att en 
flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré, som hissas varje dag 
kommunen får en ny medborgare, nyfödd eller inflyttad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Ställ upp en flaggstång vid kommunhusets  
     entré till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att avslå förslaget att en flaggstång uppförs på eller vid kommunhusets entré,  
 
att erbjuda de familjer som vill, hissa flaggan i den flaggstång som finns  
     bredvid kommunhuset när kommunen får en nyfödd medborgare,  
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 122/12 
KF § 33/12  12/KS0066 
Medborgarförslag – Medverka till att upprätta en Speakers 
Corner i byn  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Anita Petersson, Torsås med förslaget att 
kommunen medverkar till att en Speakers Corner upprättas i Ekbacken. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-03-12: 
 
att överlämna medborgarförslaget – Medverka till att upprätta en Speakers 
     Corner i byn till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktiges presidium 
besluta: 
 
att innan det ordinarie sammanträdet med kommunfullmäktige ge kommun- 
     invånarna fritt utrymme för olika anförande som inte behöver besvaras, 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat. 
-----  

Sändlista 
Ordförande Sten Bondesson, C 
1:e vice ordförande Christer Söderholm, KD 
2:e vice ordförande Ann-Britt Mårtensson, S 
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AU § 123/12 
AU § 92/12 
KF § 21/12   12/KS0056 
Motion – Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till samt 
följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isberg, S hemställer i en motion att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att med skriftligt direktiv till styrelser, central 
ledningsgrupp och nämnderna i Torsås kommun mycket tydligt anger och 
talar om hur tagna beslut i kommunfullmäktige skall uppfattas, hanteras och 
verkställas i framtiden samt 
 
att kommunstyrelsen ger tydliga direktiv till styrelser, central ledningsgrupp 
och nämnderna i Torsås kommun om att i varje enskilt fall av beslut beakta 
möjligheten av att skapa en möjlig tomt/tomter och därmed en fastighet för 
framtiden. Se aktbilaga. 
 

   Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     styrelsen för beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-03-06: 
 
att överlämna motionen - Nämnders och styrelsers skyldighet att känna till  
     samt följa av kommunfullmäktige fattade beslut och riktlinjer till kommun- 
     chefen för beredning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar på inlämnad motion. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på motionen – Nämnders och styrelsers  
     skyldighet att känna till samt följa av kommunfullmäktiges fattade beslut  
     och riktlinjer samt 
 
att motionen härmed anses besvarad. 
-----  
Sändlista Kommunstyrelsen 
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AU § 124/12 
AU § 53/12 12/KS0026 
Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, de kommunala bolagen 
och kommunalförbunden. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens utövande av sin uppsiktsplikt är 
tillfredställande, men att den behöver systematiseras och utvecklas när det 
gäller uppföljning av verksamhetsmålen. Trots att uppsiktsplikten inte 
formaliserats fullt ut utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt, men det sker 
utifrån behov istället för systematiskt. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2012-03-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-02-14: 
 
att uppdra åt kommunchef Jan Darrell att formulera ett svar på planerade  
     åtgärder utifrån revisionsrapporten – granskning av kommunstyrelsens  
     uppsiktsplikt i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Kommunchefen redovisar ett svar till revisionen gällande granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att ställa sig bakom upprättat svar på revisionsrapporten – Granskning av hur  
     kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt). 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 125/12 
KF § 10/12 
KS § 346/11 
AU § 390/11  11/KS0215 
Revisionsrapport - Granskning av försörjningsstödet i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
av försörjningsstödet. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna 
granskningsplanen. 
 
I revisionsrapporten – Revisionsrapport Granskning av försörjningsstödet i 
Torsås kommun redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att socialnämndens försörjningsstöd delvis bedrivs 
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Av revisionsrapporten 
framgår att det är angeläget att AMIE-verksamheten följs upp för att få en 
uppfattning om hur verksamheten arbetar. Det framgår även att målarbetet 
inom nämnden kan bli mer konkret. 
 
Arbetet med försörjningsstöd fungerar inte tillfredställande när det gäller 
upprättande av genomförandeplaner, dokumentering av hur personer som 
söker försörjningsstöd legitimerar sig samt uppföljning av vart insatser inom 
försörjningsstöd leder till. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till socialnämnden för beaktande och åtgärd 
samt för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2011-11-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-11-30 föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 125/12, Revisionsrapport - Granskning av 
försörjningsstödet i Torsås kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2012-02-14: 
 
att återremittera revisionsrapporten daterad 2011-10-19 gällande Granskning  
     av försörjningsstödet i Torsås kommun till kommunstyrelsen för att  
     Inhämta synpunkter från socialnämnden. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Socialnämndens arbetsutskott har beslutat 2012-03-07 § 31 att ställa sig bakom 
områdeschef Anna Flinks svarsskrivelse och översända den till kommunens 
revisorer samt till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera svarsskrivelsen samt revisionsrapporten - Granskning av  
     försörjningsstödet i Torsås kommun 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 126/12  12/KS034 
Fyllnads- och övertid 2011 för förvaltningen för ledning och 
administration 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-03-27 § 71 att redovisa till arbetsutskottet de 
redovisades siffror (800,0) gällande förvaltning för ledning och administrations 
fyllnads och övertid för 2011.  
 
Kommunchefen redovisar rapporten över fyllnads och övertid för 2011 inom 
förvaltningen för ledning och administration. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----   
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AU § 127/12       12/KS0005       
Kommunledningen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 
• Studiebesök i Mörbylånga gällande alternativ politisk organisation. Samma 

dag försöka besöka familjecentralen i Ljungbyholm. 
• Företagsbesök 2012-05-29.  
• Information från Leader Småland Sydost. 
• Bjuda in till arbetsutskottet Leif Enarsson, ESF-rådet Projekt Ung 

Drivkraft. 
• Regler vid försäljning av ett hamnbolag. Viktigt att det är rätt marknads- 

pris. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från kommunchefen. 
-----  
Sändlista 
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AU § 128/12 
AU § 19/12   11/KS0113 
Revisionsrapport - Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunens revisorer i Torsås har gett PwC i uppdrag att göra en granskning 
elevens rätt till särskilt stöd. Granskningen ligger inom den av revisorerna 
antagna granskningsplanen.  
 
I bifogad revisionsrapport Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av 
nämndens styrning och uppföljning redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning.  
 
Revisorerna bedömer att bildningsnämnden endast i viss utsträckning 
säkerställer att skolorna arbetar i enlighet med gällande styrdokument avseende 
elever i behov av särskilt stöd. Detta grundas på de observerade bristerna i 
framför allt uppföljning men även i styrningen, som finns inom detta område. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden för beaktande och 
åtgärd. Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att inhämta bildningsnämndens yttrande gällande revisionsrapport Elevens rätt  
     till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
 
Arbetsutskottet behandling 2012-04-03 
 
Bildningschef Jon-Erik Egerszegi redovisar sitt svar på revisionsrapport - 
Elevens rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera redovisningen av svar samt revisionsrapporten - Elevens rätt till  
     särskilt stöd – granskning av nämndens styrning och uppföljning. 
-----  
Sändlista  
Kommunstyrelsen 
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AU § 129/12      11/KS0132       
Information från Skolinspektions tillsyn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bildningschefen Jon-Erik Egerszegi informerar om Skolinspektionens 
synpunkter och åtgärder utifrån deras tillsyn. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen från bildningsnämnden gällande Skolinspektionens  
     synpunkter och åtgärder utifrån deras tillsyn. 
-----  
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AU § 130/12      12/KS0006       
500 års jubileum för romer 
 
Ärendebeskrivning 
 
I år är det 500 år sedan romerna kom till Sverige. Med anledning av detta har 
kontakt tagits med ordförande Håkan Algotsson, C om vad Torsås kommun 
kommer att göra för att uppmärksamma detta.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att uppdra åt kommunchefen kontakta kultur- och fritidsutskottet med  
     anledning av romernas 500 års jubileum. 
-----  
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AU § 131/12 
KS § 9/12 
AU § 28/12 
KS § 357/11 
AU § 412/11 
AU § 394/11  11/KS0206 
Gullaboaffären 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C informerar om att intressent finns att ta över 
affären i Gullabo. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-10-18 § 335 att Torsås kommun har en positiv 
inställning till en fortsatt dialog om Gullaboaffärens framtid. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-11-22: 
 
att bjuda in Bengt Eriksson för en redovisning av företagets förutsättningar  
     samt få en helhetsbild över aktiebolaget. 
 
Arbetsutskottet behandling 2011-12-06: 
 
Nuvarande innehavare drar sig tillbaka av personliga skäl men en ny intresserad 
övertas affären i Gullabo. 
 
Bengt Eriksson ordförande i Gullaboaffären och Stig Hellström, Landsbygds-
mentorerna informerar kort om planerna för Gullaboaffärens framtid. 
 
Butiken är idag behov av en fasadrenovering, nytt golv, nya armaturer med 
mera och man kan få bidrag från Regionförbundet till del av detta under 
förutsättning av medfinansiering. 
 
Förslag är att kommunen går in som delägare i bolaget med 300 tkr.  
 
Mona Magnusson, M och Roland Swedestam, S tar inte ställning till något 
beslut utan vill ta med ärendet till sina partigrupper. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-12-06: 
 
att ärendet tas upp igen för vidare handläggning, 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 131/12, Gullaboaffären 
 
Kommunstyrelsens behandling 2011-12-12: 
 
Marie Jansson, KD meddelar att hon inte kommer att ta ställning till några 
beslut i ärendet gällande Gullaboaffären. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C yrkar att Torsås kommun ställer sig positiva till att stödja 
Gullaboaffären genom att gå in som delägare i bolaget. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan att stödja Gullaboaffären eller att 
avstå finner han att kommunstyrelsen beslutat att avstå från att gå in som del- 
ägare i Gullaboaffären. 
 
Roland Swedestam, S, Ann-Britt Mårtensson, S, Henrik Nilsson Bokor, S, 
Sören Bondesson, S, Mona Magnusson, M och Margareta Ohlin FP avstår från 
att stödja Gullaboaffären. 
 
Protokollsanteckning 
 
Håkan Algotsson, C vill ha till protokollet antecknat att Torsås kommun bör 
stödja Gullaboaffären. 
 
Reservation 
 
Håkan Algotsson, C, Eva-Kristina Berg, C och Christofer Johansson, C 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-12-12: 
 
att avstå från att stödja Gullaboaffären genom att gå in som delägare i bolaget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-01-17 
 
Landsbygdsmentorernas skrivelse gällande begäran om delägande av 
affärsfastighet i Gullabo föreligger. 
 
Boende i Gullabo har ställt upp med 125 000 kronor för att rädda butiken. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-01-17: 
 
att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för  
     beslut. 
 
Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 33  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 131/12, Gullaboaffären 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-01-31 
 
Ordförande Håkan Algotsson, C har haft kontakt med Stig Hellström Lands-
bygdsmentorerna och hans förklaring av behovet av bidrag är: 
 
De insamlade pengarna plus ideellt arbete från invånare i Gullabo kommer att 
användas som medfinansiering och tillsammans med bidrag från Region-
förbundet att finansiera renoveringen av lokalen som beräknas kosta cirka 
500 000 kronor. 
 
De kommunala pengarna ska gå till fastighetsbolaget för att amortera av 
bolagets banklån och därmed säkra en rimlig hyresnivå för butiksinnehavaren. 
Kommunen kan göra detta genom att bli delägare i bolaget eller genom att ge 
ett direkt bidrag. 
 
Stig Hellström bedömer att det kan bli svårt att få bidrag från Region-
förbundet utan kommunal medverkan, dels eftersom man bedömer att 
hyresnivån i så fall blir för hög, dels för att kommunens allmänna intresse av 
att stödja butiken har betydelse i sammanhanget.  
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Christofer Johansson, C med instämmande av Eva-Kristina Berg, C yrkar att 
Torsås kommun ställer sig positiva till att medfinansiera underhållskostnader 
för butiksfastigheten i Gullabo upp till 300 000 kronor, att kommunchefen får i 
uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens presidium arbeta fram ett förslag 
till hur stödet ska utformas samt att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras 
att fatta beslut i ärendet. 
 
I samband med Christofers yrkande föreligger även varför det är så viktigt att 
stödja Gullaboaffären. Se aktbilaga. 
 
Roland Swedestam, S yrkar avslag på framställan om att stödja Gullaboaffären 
eftersom det är olagligt att lämna bidrag till ett fastighetsbolag. 
 
Mona Magnusson, M med instämmande av Lena Gustafsson, V och Monica 
Fredriksson, TP yrkar avslag på framställan.  
 
Marcus Johansson, C begär ajournering för Alliansen.  
Sammanträdet ajourneras mellan 18.40 – 18.50 innan kommunstyrelsen återtar 
sammanträdet. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 131/12, Gullaboaffären 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S med fleras 
avslagsyrkande och Christofer Johansson, C med fleras yrkande finner han att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Roland Swedestam, S med fleras avslags-
yrkande, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt avslagsyrkandet och nej = enligt Christofer 
Johansson, C med fleras yrkande avges 7 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var och 
en röstat framgår av voteringslista nummer 1. Kommunstyrelsen har sålunda 
beslutat avslå framställan om att stödja Gullaboaffären. 
 
Voteringslista nummer 1 
      

Ledamöter Part
i 

Ersättare Ja Nej Avstår 

Eva-Kristina Berg C             X       
Christofer Johansson C             X       
Marcus Johansson C             X       
Mona Magnusson M       X             
Marie Jansson KD       X             
Roland Swedestam S       X             
Henrik Nilsson Bokor S       X             
Sören Bondesson S       X             
Ann-Britt Mårtensson S Lena Gustafsson V      X             
Monica Fredriksson TP       X             
Håkan Algotsson C             X       

 Summa 7 4  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2012-01-31: 
 
att avslå framställan om att stödja Gullaboaffären. 
 
Reservation 
 
Eva-Kristina Berg, Christofer Johansson, Marcus Johansson och Håkan 
Algotsson samtliga C reserverar sig till förmån för Christofer Johanssons 
yrkande. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 131/12, Gullabo affären 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Erik Ciardi, Regionförbundet i Kalmar län informerar genom mail daterad 
2012-03-29 att ett investeringsbidrag om 90 000 kronor beviljats fastighets- 
bolaget som äger Gullabo-butiken. En ansökan har även inkommit från Lisa 
Ehrnborg som ska ta över butiken. Regionförbundet är positiva till att även 
stödja hennes bolag så att verksamheten kan komma igång igen. 
 
Kommunchefen informerar om Tingsryds kommuns åtgärder för att skapa 
möjligheter för etablering av dagligvarubutik i Linneryd. Ett serviceprojekt 
innefattande bland annat informationstjänster som genomförs i samarbete med 
dagligvarubutiken. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 132/12 
KS § 45/12 
KS § 275/11 
AU § 308/11   11/KS0187 
Avtal om disposition av simbadanläggning, omförhandling 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 2010-09-01 § 81 att godkänna upprättat avtal om 
 disposition av simbadanläggning. 
 
Avtalets omfattning 
 
Fastighetsägaren upplåter till Torsås kommun den i fastigheten belägna 
simbadanläggningen bestående av fyra banor á 25 meter jämte till simbad- 
anläggningen hörande omklädnings-, dusch- och bastuutrymme. 
 
Hyran utbetalas med 1 050 000 kronor och inkluderar samtliga driftkostnader 
exklusive simlärare för kommunens egen simundervisning. Mervärdesskatt till- 
kommer. Bashyran ska indexuppräknas med 30 000 kronor årligen från och 
med 2011-01-01. Hyran erläggs med hälften den 2 januari och med hälften den 
1 juli respektive år. Första hyran erläggs 2010-10-01 för tiden 2010-09-01 – 
2010-12-31. 
 
Avtalet löper under tiden 2010-09-01 – 2016-08-31. Sägs inte avtalet upp av 
någondera part förlängs avtalet ytterligare fem år åt gången. Avtalet ska sägas 
upp skriftligt senast 18 månader före avtalsperiodens utgång. 
 
Ägarna till Möre Hotell har varit i kontakt med ordförande Håkan Algotsson, 
C gällande framställan om en revidering av upprättat avtal med anledning av att 
simhallen redovisare ett underskott och att hyran från kommunen inte täcker 
upp kostnaderna. 
 
Fortsatta diskussioner kommer att ske 2011-09-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2011-09-26: 
 
att notera informationen till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-10-04: 
 
att ärendet utgår för fortsatt beredning. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 132/12, Avtal om disposition av 
simbadanläggning, omförhandling 
 
Kommunstyrelsens behandling 2012-02-28 
 
Möre Hotell har kontaktat ordförande Håkan Algotsson med anledning av 
omförhandling av avtal som tecknats 2010-08-16 om disposition av 
simbadanläggning. 
 
Enligt underlag som Möre Hotell tagit fram redovisas en driftskostnad för 
simhallen mellan 300 000 kronor och 500 000 kronor mer än vad kommunen 
betalar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-02-28: 
 
att ställa sig positiva till att fortsätta förhandla om avtalet men förutsättningen 
     är att försöka bidra till att energieffektivisera anläggningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Skrivelse har inkommit från Möre Hotell angående energibesparingsåtgärder 
för simhallens fläktsystem, belysning, pumpar samt bastuaggregat. Åtgärder 
redovisas som redan genomförts av värmepump, styrsystem och reparationer. 
 
Yrkande och proposition 
 
Roland Swedestam, S yrkar att besked ska inhämtas från Möre Hotell om 
banken beviljar lån för att energieffektivisera anläggningen. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat 
bifalla yrkandet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta besked från Möre Hotell om banken beviljar lån för att energi- 
     effektivisera anläggningen. 
----- 
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AU § 133/12 
KS § 77/12 
AU § 96/12   11/KS0097 
Projekt Vision Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan har inkommit från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara om att få 
disponera marken på Stenskär för att anlägga ett grillhus samt att få tillstånd att 
muddra och bearbeta södra Ängaskär i linje från norra Skytteholmen, norr om 
Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och söder ut mot fastlandet. 
 
Beträffande Skytteholmen har markägaren gett tillstånd och att vattentillstånd 
kommer att sökas hos Länsstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet föreslår 2012-03-06 kommunstyrelsen besluta: 
 
att upplåta mark på Stenskär för att anlägga ett grillhus under förutsättning att  
     erforderliga tillstånd ansöks av Samhällsföreningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen upprätta ett dispositionsavtal på Stenskär med  
     Samhällsföreningen, 
 
att godkänna muddring och bearbetning av södra Ängaskär i linje från norra  
     Skytteholmen, norr om Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och  
     söder ut mot fastlandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2012-03-27: 
 
att upplåta mark på Stenskär för att anlägga ett grillhus under förutsättning att  
     erforderliga tillstånd ansöks av Samhällsföreningen,  
 
att uppdra åt kommunchefen upprätta ett dispositionsavtal på Stenskär med  
     Samhällsföreningen, 
 
att godkänna muddring och bearbetning av södra Ängaskär i linje från norra  
     Skytteholmen, norr om Krutskär och Rödkläppen mot Dalskärsbron och  
     söder ut mot fastlandet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-03 
 
Framställan föreligger om intresse finns från kommunen att överta ägandet av 
grillhuset som ska uppföras på Stenskär. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning § 133/12, Projekt Vision Bergkvara 
 
Arbetsutskottets beslutar: 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen för beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 


